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Yleistä 

 Korona epidemian vaikutuksesta vuosi oli jatkuvaa 
 työmarkkinamuutoksiin reagointia, epävarmuutta ja kymmenet 
 tuhannet työntekijät elivät jatkuvassa pelossa työpaikkansa 
 menettämisestä. 
 Virkistystoiminta on ollut pitkälti jäissä vallitsevan pandemian takia. 
 Sen sijaan johtokunta halusi tukea ahdingossa olevia jäseniämme 
 myöntämällä 50€ S-ryhmän lahjakortin kaikille hakemuksen 
 jättäneille. Saimmekin hakemuksia runsaasti ja lahjakortit toimitettiin 
 parahiksi ennen joulua. 
  
 Haluankin omasta ja koko johtokunnan puolesta kiittää kaikkia 
 aktiivijäseniä, jotka vaikeista olosuhteista huolimatta ovat tehneet 
 arvokasta edunvalvontatyötä työntekijöiden tilanteen turvaamiseksi 
 tänä haastavana aikana. 
 

 

Mikael Fogelholm 

Puheenjohtaja 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sivu 3 / 8 
 

 

KOKOUSTOIMINTA /JOHTOKUNTA 

Johtokunta kokoontui kerran kuukaudessa, heinäkuussa oli 
kokoustauko. Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 11.8.2020 
Tietorannassa ja syyskokous 28.11.2020 Paasitornissa Siltasaari-
salissa. Terveiset PAMista kevätkokoukselle toi Helsinki-Uusimaa 
alueen järjestävä toimitsija Jari Järn ja syyskokoukselle PAMin 
puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen.  

Kevätkokous käsitteli vuoden 2019 toiminta- ja tilikertomukset, 
myöntäen vastuuvapauden tilivelvollisille. Johtokuntaa täydennettiin 
yhdellä varajäsenellä eronneen Jussi Mäkelän tilalle. Jussi Mäkelä 
pyysi eroa työkiireisiin vedoten. 

Syyskokous hyväksyi vuodelle 2021 toimintasuunnitelman sekä 
talousarvion.  

Syyskokous valitsi ammattiosaston toimihenkilöt kaudelle 2021–2022. 

Ammattiosaston johtokunta kokoontui vuonna 2020 yksitoista 
 (11) kertaa.  

Johtokunnan jäsenet 

Puheenjohtaja Mikael Fogelholm 11   
Varapuheenjohtaja Toni Heino 9                  
Sihteeri Janne Toppar  5  

  
Varsinaiset jäsenet                     Varajäsenet  

 Olga Karjalainen 10   Kaja Helminen 8 
 Anna-Liisa Kettunen 7  Nea Ikonen 9  
 Juha Palin 11   Mari Laasio 10  
 Anssi Saarela 9   Jussi Mäkelä 0 
 Sari Suhonen 11 

Saana Suomi 10              
Päivi Toroila 9               
Kira Westerholm 4                 
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 Lisäksi kokouksiin on osallistunut osaston taloudenhoitaja / työntekijä 
 Margit Kangasniemi 11 kertaa ja nuorisovastaavana Nea Ikonen 9 
 kertaa 5.3.2020 alkaen ja johtokunnan varajäsenenä 11.8.2020 alkaen. 

Kuluvan vuoden aikana Jussi Mäkelä pyysi eroa johtokunnasta 
työkiireisiin vedoten. Ero myönnettiin 5.3.2020 alkaen. 

Kevätkokous täydensi johtokuntaa yhdellä varajäsenellä ja valituksi 
tuli Nea Ikonen.  

TALOUDELLINEN TOIMINTA  

Ammattiosaston taloudellinen toiminta perustuu Palvelualojen 
ammattiliitto ry:n jäsenmaksuista osastoille palautettavaan 11 % 
(vuonna 2020 perusosa 6% + kannusteosuus 5%) osastopalautteeseen.  

Kokonaisjäsenmäärä vuoden 2020 lopussa oli 10933 jäsentä. Vuoden 
2019 lopun jäsenmäärään verrattuna on hienoista nousua 
kokonaisjäsenmäärässä. 
  
Toimintakertomusvuoden tilinpäätös jäi ylijäämäiseksi, johtuen 
koronan vuoksi peruuntuneista tapahtumista. Johtokunta esittää 
28.4.2021 pidettävälle kevään jäsenkokoukselle, että syntynyt ylijäämä  
61 222,52 € lisätään omaan pääomaan.   

 
EDUNVALVONTA 

 Työpaikoilla jouduttiin ennen näkemättömän rajujen toimien kohteeksi. 
Työntekijöitä lomautettiin ja irtisanottiin laajoin joukoin ja jatkuvat  
YT-neuvottelut verottivat edunvalvojien sekä johtokunnan jäsenten 
resursseja.  

 
Ammattiosaston tekemillä valtuuusto-aloitteilla pyrimme
 kehittämään luottamusmiesten sekä jäsenten tukiverkkoa sekä teimme 
mm. aloitteita, joilla on pyritty kehittämään erityisesti valtuusto-
aloitteiden käsittelyä ja seurantaa. Ammattiosastollamme on PAMin 
valtuustossa varsin hyvä edustus, joka luo hyvät edellytykset 
edunvalvonnan kehittämiseen. 

 
Edunvalvonnassa on viime vuoden aikana korostunut jäsenistömme 
oma aktiivinen rooli. Koronan vaikutukset ovat olleet erilaisia 
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edustamassamme jäsenistössä, toisissa työpaikoissa on uusista 
ohjeistuksista tiedotettu hyvin ja niitä noudatettu, toisissa taas 
huonommin. Samoin yhteistoimintaneuvotteluita on käyty runsaasti, 
toisissa yrityksissä lain kirjainta on noudatettu, kun taas toisissa 
 neuvottelut ovat saaneet vapaamman muodon. 
Jatkuvasti muuttuneet määräykset ja ohjeet ovat olleet suuri haaste niin 
luottamushenkilöille kuin myöskin jäsenistölle. 

 
Kuluneen vuoden aikana ammattiosasto on auttanut ja ohjeistanut 
jäsenistöä, sekä luottamusmiehiä koronaan liittyvissä kysymyksissä, 
kuten maskin käytössä, alati muuttuneiden määräysten soveltamisessa, 
YT-neuvotteluiden proseduurissa, sekä lomautuksiin liittyvissä 
asioissa.  
Vuoden aikana johtoryhmä valmisteli ja suunnitteli tulevaa Triangeli-
tilaisuutta ja elokuun lopussa ammattiosastomme tapasi Triangelin 
merkeissä Turun ja Tampereen ammattiosastojen johtokunnat, jotka oli 
kutsuttu vieraiksemme Helsinkiin. Tapaamisessa laadittiin yhteinen 
julkilausuma, joka kritisoi hallituksen toimia koskien erityisesti 
ikääntyneiden lisäpäivä oikeuksien leikkaamista. 

 
 

MEDIA 

 Ajankohtaista viestintää tehtiin käyttämällä Facebook- mainontaa, 
hyödynsimme myös kotisivujamme, sekä Postiviidakko-
sähköpostityökalua. Vuoden aikana pyrimme parantamaan kotisivujen 
toimivuutta virtaviivaistamalla sisältöä. Valmistauduimme 
Yhdistysavaimen päivitetyn työkalun käyttöönottoon. Osallistuimme 
Yhdistysavain-työpajaan sekä valmistelimme kotisivujen uutta 
ulkoasua Yhdistysavain-työkalun avulla. Uudet kotisivut julkaistiin 
30.12.2020  

Tutkimme erilaisten tekstiviestityökalujen vaihtoehtoja. Testasimme ja 
otimme käyttöön uuden tekstiviestin lähettämiseen soveltuvan 
työkalun.  
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TAPAHTUMAT 

4.–6.1. Loppiaisristeily Tallinnaan 
Messulippuja 
Linnanmäki rannekkeet 
Lahjakortti jäsenille 
Lähetimme myös perinteisen joulukortin kaikille jäsenille. 
 
NUORET 
 Pidimme vain kaksi kokousta, ensimmäinen kokous oli alkuvuodesta   
Tietorannassa, jossa kehittelimme ideoita tapahtumia varten. 
Mietimme uusia tapahtumia vuodelle 2020 koska nuorisovastaava 
vaihtui kesken kauden. 

Onnistuimme avaamaan ilmoittautumiset ravintola Oivaan ja Tallinnan 
 risteilylle. Molemmista tehtiin mainokset sosiaalisiin medioihin ja 
laitettiin ilmoittautuminen auki kotisivuille. Suunnittelimme myös 
risteilyn mainostamista varten otettavan ilmoitustilaa PAM-lehdestä. 
Koronan takia kaikki tapahtumat kuitenkin peruuntuivat. Ikäväksemme 
emme saaneet vieläkään nuorisotoimintaa kunnolla käyntiin. 

 Toinen kokous oli elokuussa Espresso House Citycenterissä, jossa 
 suunnittelimme vuotta 2021.  

Sosiaalista mediaa (Instagram) päivitettiin ja tiedotimme osastomme 
nuoria ajankohtaisista verkko tapahtumista, joita PAM järjesti. 

 

AY- SOLIDAARISUUSRYHMÄ   

Helmikuussa osallistuimme SASKin solidaarisuuspäiville Lahdessa. 
Solidaarisuuspäivät olivat antoisa ja tiedontäytteinen tilaisuus ja 
kuulimme ulkomaisten vieraiden mieleenpainuvia  puheenvuoroja 
työntekijöiden kohtaamista vaikeuksista mm. Kolumbiasta, Etelä-
Afrikasta ja Filippiineiltä.   

Nenäpäivää ja Kunnon työn päivää johtokunnan jäsenet mainostivat 
työpaikoilla ja sosiaalisessa mediassa.  
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Kansainvälisen ay-liikkeen liikehdintää ja työmarkkinoiden uutisia 
maailmalta on solidaarisuusvastaava tiedottanut johtokunnan jäsenille 
kokouksissamme. Loppuvuodesta johtokunta osallistui myös SASKin 
järjestämään virtuaaliseen koulutustilaisuuteen, Afrikka seminaariin, 
jossa PAMin kv-asiantuntija Mari Taivaisen johdolla johtokunnan 
jäsenet saivat paitsi arvokasta tietoutta Afrikan työ-olosuhteista ja 
poliittisesta tilanteesta, myös mahdollisuuden keskustella ja esittää 
 kysymyksiä vieraileville asiantuntijoille. 

 

 OPINTO 

Johtokunnan jäsenet ottivat osaa PAMin järjestämään 
työaikakoulutukseen Sirpa Leppäkankaan johdolla helmikuussa. 
Opintovastaava osallistui Työväen Sivistysliiton (TSL) järjestämään 
koulutustilaisuuteen työssä oppimisen uudistuksesta. Materiaalia 
koulutuksesta on jaettu osaston johtokunnan jäsenille tiedoksi. Islantiin 
suunniteltu opintomatka jouduttiin peruuttamaan Koronan takia, 
samoin kuin Kööpenhaminan pohjoismaisten pääkaupunkien 
tapaaminen jouduttiin siirtämään ensivuoteen, jonne osaston 
puheenjohtaja ja solidaarisuusvastaava oli kutsuttu. 

 

MUU TOIMINTA 

 
Puukhollarit                                                                       
Puukhollarien toiminta on ollut tauolla pandemian vuoksi koko 
vuoden. 

KSR                                                                                               
Kansan Sivistysrahaston välityksellä toimitimme osaston 50v. ja 60v. 
täyttäville jäsenille kirjekukkaonnittelun.  

 
Ammattiosaston edustuksia vuonna 2020:  
PAMin valtuuston 2 varapuheenjohtaja: Mira-Veera Auer 

PAMin valtuuston varsinainen jäsen: Mikael Fogelholm  

PAMin valtuuston varsinainen jäsen: Toni Heino 
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PAMin valtuuston varsinainen jäsen: Päivi Toroila 

PAMin valtuuston 1 henkilökohtainen varajäsen: Marcus Krogell 

PAMin valtuuston 1 henkilökohtainen varajäsen: Christa Pessi  

PAMin valtuuston 2 henkilökohtainen varajäsen: Juha Palin 

PAMin valtuuston 2 henkilökohtainen varajäsen: Sari Suhonen 

PAMin Kaupan sopimusalatoimikunta toimihlöt: Mikael Fogelholm 

SAK:n edustajiston 2 henkilökohtainen varajäsen: Mikael Fogelholm 

PAMin Työsuojelufoorumi: Mikael Fogelholm 

PAMin Työsuojelufoorumi: Anna-Liisa Kettunen 

PAMin Työsuojelufoorumi: Kati Salonen 

PAMin Työsuojelufoorumi: Juha Palin 

PAMin Työsuojelufoorumi: Christa Pessi 

PAMin Nuorisovaliokunta varajäsen: Nea Ikonen 

TSL-Helsinki Varsinainen edustaja Mikael Fogelholm 

  TSL-Helsinki Varsinainen edustaja Juha Palin 

 TSL-Helsinki Varsinainen edustaja Sari Suhonen 

 TSL-Helsinki Varsinainen edustaja Päivi Toroila 

 TSL-Helsinki Vara edustaja Margit Kangasniemi  

 TSL-Helsinki Vara edustaja Anna-Liisa Kettunen 

 TSL-Helsinki Vara edustaja Mari Laasio  

TSL-Helsinki Puheenjohtaja Mari Vasama 

 TSL-Helsinki Vara edustaja Kira Westerholm  

 

  
 

  
 


